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Abstrak:  
 

This article presents the design concept and the mechanism of a joint interior of the beams and 

columns. Join of beam and column can be classified from the geometric form and join behavior when 

experiencing earthquake loads. Based on the geometric form, join divided to exterior join and interior 

join. Based on the method of manufacture, consisti of the monoliths join and precast join. While based on 

a seismic loads, can be classified as elastic join and inelastic join. Based on the concept of design 

capacity, is expected to join will ductile under strong earthquake load. 

Keywords: Join of beam and column, mechanism, capacity design concept. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada suatu struktur beton bertulang, join 

balok–kolom dapat diklasifikasikan dari 

bentuk geometrinya maupun dari 

perilaku join saat mengalami beban 

gempa. Berdasarkan bentuk 

geometrinya, join dibedakan atas join 

eksterior dan interior. Berdasarkan 

metoda pembuatannya, join dibedakan 

atas join monolit dan join pracetak. 

Sedangkan berdasarkan beban gempa, 

join dapat diklasifikasikan atas join 

elastik dan join inelastik. 

Pada join balok-kolom monolit, sistem 

sambungan dibuat dengan cara 

pengecoran sehingga terbentuk suatu 

sistem yang monolit antara balok dan 

kolom. Pada join balok kolom pracetak, 

terdapat dua macam sistem sambungan 

pracetak, yaitu sambungan kuat dan 

sambungan daktail. 

2. SISTEM SAMBUNGAN 

A. Sistem Sambungan Kuat Pada 

Join Pracetak 

Suatu rangka beton pracetak dapat 

dinyatakan memiliki sistem sambungan 

kuat jika semua sambungan tetap elastis 

selama respons gempa rencana dan 

kontribusi deformasi sambungan kurang 

dari 10% perpindahan struktur total. 

Pada sistem sambungan kuat, lokasi 

sendi plastis harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : sambungan balok ke 

kolom, sambungan kolom ke balok, 

sambungan balok ke balok, sambungan 

kolom ke kolom dan sambungan kolom 

ke perletakan 

B. Sistem Sambungan Daktail 

Sistem sambungan ini terjadi bila 

sambungan pada struktur pracetak dapat 

berdeformasi inelastik, sementara 

bagian-bagian struktur yang lain dalam 

keadaan elastik. 

Sambungan daktail terdiri dari: 

sambungan elastis non linier, 

sambungan akibat runtutan leleh dari 

gaya aksial tarik dan tekan, sambungan 

akibat leleh geser dan sambungan akibat 

penambahan redaman 

3. KRITERIA DESAIN DAN 

MEKANISME JOIN 

BALOK – KOLOM 

INTERIOR 

A. Kriteria Desain 

Kriteria desain yang disarankan dalam 

perencanaan join balok-kolom pada 

struktur rangka beton bertulang di 

daerah rawan gempa, meliputi beberapa 

aspek sebagai berikut : 
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1) Kekuatan join tidak boleh kurang 

dari kekuatan maksimum yang 

diperlukan agar terjadi mekanisme 

sendi plastis pada frame. Hal ini 

dapat mengeliminasi keperluan 

perbaikan pada bagian yang sulit 

dijangkau serta dapt menjamin 

terjadinya disipasi energi oleh 

mekanisme join, yang akan 

mengalami degradasi (penurunan) 

kekakuan dan kekuatan akibat 

beban siklik inelastik. 

2) Kapasitas kolom tidak boleh 

terpengaruh oleh penurunan 

kekakuan pada join. Join harus 

berperilaku sebagai bagian integral 

kolom. 

3) Selama terjadi gempa sedang, join 

diharapkan berperilaku elastis 

4) Deformasi pada join tidak boleh 

mempengaruhi story drift secara 

signifikan. 

5) Penulangan join yang diperlukan 

tidak menimbulkan kerumitan 

dalam pelaksanaan pembuatannya. 

 

B. Ragam Keruntuhan Join Balok – 

Kolom 

Ragam keruntuhan join balok – kolom 

yang cukup menonjol dan harus 

diperiksa adalah keruntuhan geser dan 

keruntuhan ikatan (bond). Ragam 

keruntuhan yang pertama akibat gaya 

geser yang cukup besar dapat terjadi 

pada join balok – kolom selama 

pembebanan gempa, terutama pada saat 

sendi plastis terjadi pada balok di depan 

muka kolom. Gaya geser ini dapat 

mengakibatkan kerunruhan pada inti 

join akibat geser maupun ikatan yang 

hilang atau kombinasi keduanya. 

Ragam keruntuhan kedua adalah akibat 

hilangnya ikatan (bond). Suatu 
pemeriksaan sederhana menunjukkan 

bahwa tegangan lekat pada penulangan 

yang melewati join dalam (interior 

joint), besarnya 3 sampai 4 kali lebih 

besar daripada yang disyaratkan 

peraturan. Suatu keruntuhan 

penjangkaran akibat penarikan tulangan 

pada join luar (exterior joint) dapat 

mengakibatkan keruntuhan total. Pada 

join dalam, slip tulangan yang melewati 

inti join balok dapat terjadi dan ini akan 

mengakibatkan penurunan kekakuan 

yang cukup drastis dan berkurangnya 

kemampuan struktur rangka beton 

bertulang untuk memancarkan energi. 

 

1) Kekuatan Geser 

Kuat geser join balok – kolom sangat 

ditentukan oleh interaksi dua 

mekanisme, yaitu diagonal strut action 

dari beton dan panel truss action dari 

baja (Gambar 3). 

Diagonal strut action terjadi akibat beban 

tekan lentur yang bekerja pada 

komponen-komponen struktur yang 

berdekatan (Gambar 1.a) secara bersama-

sama membentuk sutau strut diagonal di 

sepanjang join. Apabila sendi-sendi 

plastis dibatasi terjadi pada balok-balok 

yang bersebelahan dan tegangan nominal 

join tidak terlalu besar, maka tegangan-

tegangan diagonal tekan pada inti join 

menjadi tidak terlalu besar. 

Mekanisme panel truss action (Gambar 

1.b) terbentuk akibat transfer geser 

melalui tulangan. Mekanisme ini 

berfungsi untuk mengimbangi jumlah 

gaya lekat (bond stress) yang harus 

disalurkan oleh tulangan balok dan 

kolom kepada beton pada inti join. 

Setelah terjadi retak diagonal, maka 

suatu shear flow di sekeliling 

penampang akan memebentuk daerah-

daerah tekan diagonal. Strut-strut 

diagonal akan segera memikul 

tegangan-tegangan tekan apabila gaya-

gaya kekang vertikal dan horizontal 

pada tepi-tepi join dapat dijamin 

bekerja. Untuk itu diperlukan tulangan 
geser horizontal guna menjamin adanya 

gaya kekang horizontal pada tepi join. 

Sementara gaya kekang vertikal pada 

join dijamin oleh adanya gaya tekan 

kolom. 
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Kegagalan mekanisme akibat 

keruntuhan lekatan tulangan utama 

dapat mengakibatkan hanya 

berfungsinya mekanisme pertama. Ini 

berarti join akan menjadi kendor 

(slack). 

 
Gambar 1. Mekanisme Tahanan Geser 

Pada Join Interior 

 

2) Mekanisme pada Join Balok – 

Kolom Interior 
Join balok – kolom interior merupakan 

pertemuan dua lengan balok dan dua 

buah kolom (atas dan bawah), seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Join Balok-Kolom Interior 

 

3) Gaya-Gaya Dalam Join Interior 

Untuk mengetahui gaya-gaya luar 

(external forces) dan gaya-gaya dalam 

(internal forces) yang bekerja pada join 

balok – kolom interior dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

Dalam perencanaan join balok-kolom 

menurut SK SNI T-15-1991-03, momen 

lentur balok dan gaya geser kolom, serta 

geser horizontal (Vjh) dan geser vertikal 

(Vjv) yang melewati inti join harus 

dianalisis dengan memperhitungkan 

seluruh gaya-gaya yang membentuk 

keseimbangan pada join. Gaya yang 

bekerja pada tulangan pokok 

longitudinal balok pada sisi muka 

kolom harus ditentukan dengan 

anggapan bahwa tegangan tulangan 

tarik lentur beton adalah 1,25 fy. 
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Dari hubungan kesetimbangan gaya-

gaya yang bekerja pada inti join  

(Gambar 3.b), diperoleh gaya geser 

horisontal (Vjh) : 

Vjh = (Cc1 + Cs1 )+ T2  – Vkol   (2) 

Vjh = T1+ T2  – Vkol    (3) 

 

dimana : 

T1 = 0,7 (1,25 As1 . fy)   (4) 

T2 = 0,7 (1,25 As2 . fy)   (5) 

 

Sedangkan gaya geser vertikal join (Vjv) 

merupakan penjumlahan dari resultan 

tegangan yang bekerja pada inti join 

yaitu : 

Vjv = T” + Cc’ + Cs’    (6) 

Vjv = T” + Cc” + Cs”- Vb  (7) 
 

Gaya geser vertikal join juga dapat diperoleh 

dari persamaan :      

jh
c

b
jv V

h

h
V      (8) 

4) Tegangan Geser Horizontal 

Nominal Joint 

Untuk menghindari terjadinya 

kehancuran (crushing) pada strut 

diagonal tekan beton, maka nilai 

tegangan geser horizontal nominal join 

(Vjh) yang disyaratkan adalah : 

'5,1
.

c

cj

jh

jh f
hb

V
v   (MPa)  (9) 

Lebar efektif join (bj) diambil sebagai 

berikut : 

a) bila bc > bw, maka diambil nilai 

terkecil antara : 

bj = bc atau bj = bw + 0,5 hc
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b) bila bc < bw, maka diambil nilai 

terbesar antara : 

bj = bc atau bj = bw + 0,5 hc

 

 

 
Gambar 3.  Gaya-gaya yang Bekerja 

pada Inti Join Balok – Kolom Interior 

 

5) Geser Horizontal Join  

Mekanisme untuk meneruskan gaya 

geser horizontal (Vjh) pada inti join, 

pada dasarnya ditentukan oleh 

superposisi dua mekanisme, yaitu 

diagonal strut action dari beton yang 

memikul gaya geser Vch dan panel truss 

action dari baja yang terdiri dari 

segkang horizontal dan strut beton 

diagonal pada daerah tarik join yang 

memikul gaya geser Vsh, sehingga 

diperoleh hubungan : 

Vsh = Vjh – Vch   (10) 

Nilai gaya geser Vch yang dipikul oleh 

srut beton harus diambil sama dengan 

nol., yang berarti beton tidak memikul 

gaya geser, kecuali untuk ketentuan 

sebagai berikut : 

a) Tegangan tekan rata-rata minimal 

pada penampang bruto kolom beton 

di atas join termasuk tegangan 

prategang melebihi 0,1 fc’, maka 

Vch adalah : 

cjc

g

ku

ch hbf
A

N
V .1,0

3
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    (11) 

b) Seluruh balok pada join dirancang 

sehingga penampang kritis sendi 

plastis terletak pada jarak yang 

lebih kecil dari tinggi penampang 

balok dikur dari muka kolom, maka 

: 
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dimana, rasio 1
'


s

s

A

A
 

Tulangan geser horizontal harus dapat 

memikul gaya geser rencana join (Vsh) 

yang melewati ujung-ujung bidang 

keruntuhan potensial. 

Luas total efektif tulangan geser 

horisontal yang melewati bidang kritis 

diagonal  di daerah tekan join 

efektif (bj) tidak boleh kurang dari : 

y

sh
jh

f

V
A     (13) 

Tulangan sengkang horizontal tersebut 

harus didistribusikan merata di antara 

tulangan balok longitudinal atas dan 

bawah. 

6) Geser Vertikal Join 

Geser join vertikal diperoleh dari 

persamaan : 

j

c
jhjv

b

h
VV .    (14) 

Tulangan join vertikal harus dapat 

menahan gaya geser Vsv sebesar :  

Vsv = Vjv – Vcv    (15) 

dengan : 
















'

,

'
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N
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A
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Luas tulangan join vertical yang 

dibutuhkan dalam daerah sepanjang 

lebar join efektif (bj) ditentukan dengan 

persamaan : 

y

sv
sh

f

V
A     (17) 

C

s

” 

C

c

” 



Seminar Nasional SPI ke-2 Tahun 2015 

272 

 

Tulangan geser join vertical ini harus 

terdiri dari tulangan kolom nyata 

(intermediate bars) yang terletak pada 

bidang lentur antar ujung tulangan 

terbesar atau terdiri dari sengkang 

pengikat vertikal, atau tulangan vertikal 

khusus yang diletakkan dalam kolom dan 

dijangkarkan secukupnya untuk 

meneruskan gaya tarik yang disyaratkan 

ke dalam join. 

7) Perilaku Tegangan – Regangan 

Perilaku tegangan-regangan baja dan 

beton yang mendapat bebean monotonik 

maupun siklis statik, mempengaruhi 

kinerja struktur dalam menahan beban 

gempa.  

Beban monotonik maupun siklik akan 

menghasilkan suatu tegangan dan 

regangan yang menentukan besarnya 

retak yang terjadi, nilai disipasi energi, 

perilaku kekakuan, dan perilaku kekuatan 

struktur. 

a) Perilaku Tegangan–Regangan Baja 

Terhadap Pembebanan Monotonik 

Tulangan baja berperan dalam menahan 

gaya tarik yang terjadi pada struktur 

join. Baja yang mendapat beban 

monotonik pada awalnya akan 

berperilaku elastis. Bila telah mencapai 

tegangan leleh, baja akan memasuki 

kondisi inelastis. 

Bentuk tipikal hubungan tegangan – 

regangan baja tulangan dengan 

pembebanan monotonik dapat dilihat 

pada Gambar 6 yang menggambarkan 

empat daerah sebagai berikut : 

i. Daerah elastik linear, 0  s  y ; 
hubungan tegangan-regangan baja 

masih meningkat secara linier 

dengan modulus elastisitas sebesar 

20.000 Mpa. 

ii. Daerah elastik leleh (yield plateu), 

y  s  sh ; tegangan baja adalah 

fy konstan.. 

iii. Daerah strain hardening, sh  s  

su ; disini tegangan meningkat 

secara non linier. 

iv. Daerah penurunan tegangan , su  

s  sf ; dimana tegangan menurun 

sampai putus. 

 
Gambar 4.  Perilaku Tegangan – 

Regangan Baja Akibat Beban  

Monotonik 

b) Perilaku Tegangan–Regangan Baja 

Terhadap Pembebanan Siklik 

Perilaku tegangan – regangan baja 

akibat beban siklik telah dikaji oleh 

beberapa ahli. Menurut Kardiyono, 

model yang dikemukakan oleh 

Menegotto dan Pinto adalah yang 

mendekati data eksperimen. 

Kurva penutup tegangan – regangan 

baja yang diberi beban siklik 

menyerupai kurva tegangan – regangan 

baja dengan beban monotonik. 

Ketika baja mencapai tegangan leleh, 

kemudian mengalami unloading, kurva 

tidak akan kembali ke titik (0,0), karena 

terjadi regangan sisa. Ketika reloading, 

grafik tegangan – regangan membentuk 

kurva penutup yang menyerupai kurva 

tegangan – regangan monotonik.  

Perilaku baja di bawah beban siklik 

pada Gambar 5 terbagi atas tiga bagian, 

yaitu : 

i. Bila siklus masih berada pada 

kondisi elastik, yaitu bila 0  s  

y, maka : 

fs = Es. s  (18) 
ii. Bila leleh pertama telah terlampau, 

maka : 

fs = Es. s bila  s  y (19) 

fs = fy  y  s  sh (20) 

fs = p.fy sh  s  su (21) 

dengan p adalah koefisien yang 

didefenisiskan sebagai berikut : 
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  (22) 

q = su - sh   (23) 

 

iii. Bila regangan leleh telah 

terlampaui, maka kurva siklik akan 

memenuhi persamaan : 
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tan    (35) 

for = fy (saat loading; kurva naik) 

for = - fy (saat unloading; kurva turun) 

s

or
or

E

ff 1
1


   tetapi, (36) 

or = y , bila 
y

s

or

E

ff
 


 1

1
; untuk kurva 

naik   (37) 

or = - y , bila 
y

s

or

E

ff
 


 1

1
; untuk kurva 

turun    (38) 

c) Perilaku Tegangan – Regangan 

Beton Terhadap Pembebanan 

Monotonik 

 

 
Gambar 5.  Hubungan Tegangan – 

Regangan Baja Siklik Menegotto – 

Pinto – Kardiyono 

Kurva hubungan tegangan – regangan 

yang terlihat pada Gambar 6 adalah 

hasil percobaan yang dilakukan Sinha 
pada tahun 1964.  

Selanjutnya, masalah ini diuraikan oleh 

Blakeley dan Park pada tahun 1973. 

Hasil percobaan tersebut 

disederhanakan dan diplot sebagai 

berikut : 

 
Gambar 6.  Hubungan Tegangan – 

Regangan Beton Akibat Beban 

Monotonik 

i. Daerah AB : c  0,002 

























2

002,0002,0

2
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Diasumsikan kekangan oleh sengkang 

tidak mempengaruhi bentuk kurva 

sampai dengan regangan pada tegangan 

maksimum 

ii. Daerah BC : 0,002  c  20c 
fc = fc’[1 – Z (c – 0,002)]  (40) 

002,0

5,0

5050 


hu

Z


  (41) 

1000'

'002,03
50






c

c
u

f

f
   (42) 

h
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Z : kemiringan linier setelah beton 

pecah 

iii. Daerah CD : c  20c 
fc = 0,2  fc’   (44) 
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d) Perilaku Tegangan – Regangan 

Beton Terhadap Pembebanan Siklik 

Kurva hubungan tegangan – regangan 

beton dengan bentuk sengkang 

segiempat menurut Park dan Paulay 

adalah seperti yang terlihat pada 

Gambar 7. Beban monotonik 

diperlihatkan oleh kurva ABCD. Kurva 

tegangan – regangan beton dengan 

beban siklik adalah sama dengan kurva 

tegangan – regangan beton dengan 

beban monotonik yang mengalami 

unloading dan reloading sehingga kurva 

kembali ke jalur ABCD. 

Di titik E saat unloading, tegangan 

berkurang tanpa terjadinya pengurangan 

regangan. Kemudian terjadi kemiringan 

linier sebesar 0,25 Ec ke titik G. Tetapi, 

jika reloading dimulai sebelum 

unloading mencapai titik 0, reloading 

mencapai garis IJ.  

 
Gambar 7.  Hubungan Tegangan – 

Regangan Beton Akibat Beban Siklik 

8) Daktilitas  

Daktalitas didefenisikan sebagai 

kemampuan suatu struktur untuk 

menahan respon inelastik sambil 

mempertahankan sebagian besar dari 

kekuatan awalnya dalam memikul 

beban. Menurut Paulay dan Priestly, 

terdapat empat jenis daktilitas, yaitu 

daktilitas regangan, daktilitas 

kelengkungan, daktilitas perpindahan, 

daktilitas rotasi. 

a) Daktilitas Regangan 

Daktilitas regangan adalah 

perbandingan antara regangan 

maksimum dan regangan leleh pada 

balok yang dibebani gaya aksial tekan 

atau tarik 

y

u




     (45) 

b) Daktilitas Kelengkungan 

Daktilitas kelengkungan adalah 

perbandingan antara sudut 

kelengkungan (putaran sudut per unit 

panjang) maksimum dengan sudut 

kelengkungan leleh dari suatu elemen 

struktur akibat momen lentur 

y

u




     (46) 

c) Daktilitas Perpindahan 

Daktilitas perpindahan adalah 

perbandingan antara perpindahan 

struktur maksimum terhadap 

perpindahan struktur pada saat leleh. 

y

u




    (47) 

d) Daktilitas Rotasi 

Daktilitas rotasi adalah perbandingan 

antara putaran sudut maksimum 

terhadap putaran sudut saat leleh. 

y

u




     (48) 

 
Gambar 8(a). Daktilitas Regangan 

 
Gambar 8(b). Daktilitas Kelengkungan 

 
Gambar 8(c). Daktilitas Perpindahan 

 
Gambar 8(d). Daktilitas Rotasi 
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9) Disipasi Energi 

Dalam perencanaan struktur tahan 

gempa, pertimbangan utama adalah 

kemampuan struktur untuk 

berdeformasi daktail dengan jalan 

mendisipasi energi. Disipasi energi 

adalah kemampuan struktur untuk 

memancarkan energi melalui proses 

leleh pada daerah sendi plastis. Proses 

leleh akan terjadi dengan baik apabila 

sendi plastis mempunyai sifat daktail 

sehingga proses deformasi yang cukup 

besar dapat terbentuk sebelum 

keruntuhan. Kemampuan utama struktur 

untuk berdeformasi secara plastis harus 

diperhatikan dalam perencanaan 

struktur tahan gempa. 

Besarnya disipasi energi akibat beban 

siklis adalah berupa luas daerah putaran 

histerisis (hysteresis loop) dari kurva 

beban – lendutan. Besarnya nilai 

disipasi energi tergantung pada 

beberapa hal berikut : 

a) Kuat tekan beton 

b) Dimensi penampang balok 

c) Rasio tulangan tarik dan tekan 

d) Dimensi tulangan geser 

e) Riwayat pembebanan 

f) Kekuatan sambungan antara beton 

lama dan beton baru 

g) Slip yang terjadi antar tulangan dan 

beton 

h) Kekuatan tulangan longitudinal 

yang telah mengalami perubahan 

siklik sebelumnya 

 

10) Degradasi Kekakuan Dan 

Kekuatan  

Menurut New Zealand Standart 

3101:1982, pada daktilitas yang sama, 

penurunan kekuatan struktur siklus 

kedua harus kurang dari 20% kekuatan 

siklus pertama. Dalam keadaan ini, 
struktur masih mampu menahan beban 

siklik berikutnya. 

Dalam siklus pertama, proses 

pembebanan yang dilakukan akan 

mengakibatkan serat atas balok 

mengalami tarik. Dengan adanya beban 

siklik, serat atas akan mengalami tekan. 

Hal ini juga berlaku pada serat bawah 

balok. Jika kuat leleh penampang 

terlampaui akibat pembebananan siklik, 

akan akan terjadi deformasi plastis pada 

tulangan. Dalam kondisi ini, kekakuan 

struktur akan menurun saat pelepasan 

beban (unloading) dan saat pembebanan 

ulang (reloading). 

Pada saat unloading, lendutan balok 

akan menuju titik nol, sehingga struktur 

bergerak kembali ke posisi netral. Saat 

itu, retak yang terjadi pada balok akan 

menutup dan tulangan yang telah 

mengalami deformasi plastis akan 

tertekan. Dengan berkurangnya 

kekakuan tulangan dibandingkan pada 

saat kondisi elastis, maka secara 

keseluruhan kekakuan penampang pada 

kondisi unloading juga mengalami 

penurunan. 

Penurunan kekuatan pada struktur akan 

terjadi jika balok telah mengalami 

keretakan pada keempat sisinya akibat 

deformasi yang cukup besar. Selain itu, 

tulangan longitudinal telah mengalami 

kelelehan akibat tegangan tarik dan 

tekan. Pada kondisi ini, efektifitas beton 

dan baja tulangan telah berkurang, 

sehingga secara keseluruhan, struktur 

join balok – kolom mengalami 

penurunan kekuatan. 

 
Gambar 9 . Siklus Pembebanan Siklik 

Statik dan Kekakuan 

Dari hubungan beban – lendutan 

(Gambar 9) dapat ditentukan perkiraan 

kekakuan struktur. Yaitu dengan cara 

menghitung nilai beban maksimum 

yang dibagi dengan defleksi maksimum 

pada arah yang ditinjau dalam suatu 
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siklus. Kekakuan akhir untuk setiap 

siklus dihitung sebagai rata-rata 

kekakuan pada arah positif dan negatif. 

2








KK
K ratarata   (49) 

11) Kelengkungan Elemen Struktur 

Hubungan momen kelengkungan suatu 

penampang beton bertulang yang 

dibebani momen dapat diturunkan dari 

persamaan keseimbangan gaya 

komponen penyusun penampang beton 

bertulang tersebut. Gaya yang terjadi 

pada komponen tersebut diakibatkan 

oleh perubahan bentuk penampang 

akibat adanya momen tersebut.  

Park dan Paulay mengasumsikan 

material homogen dan berperilaku 

elastik linier. Material tersebut seperti 

yang terdapat pada Gambar 12. Rotasi 

antara kedua ujung elemen adalah :  

)1( kd

dx

kd

dx

R

dx sc






  (50) 

dkdkdR

scsc 








)1(

1
 (51) 

Regangan beton pada serat tekan c 

regangan tarik baja s akan bervariasi 

sepanjang elemen akibat terjadinya 

tegangan tarik antara retak beton. 
Kurva momen – kelengkungan suatu balok 

yang mengalami keruntuhan tarik dan 

tekan, secara umum dapat dideskripsikan 

seperti pada Gambar 11. 

Pada saat struktur masih dalam keadaan 

elastis linier, hubungan momen-

kelengkungan dapat dirumuskan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

EI

M
     (52) 

Untuk struktur yang mengalami beban 

siklik, perilaku momen-kelengkungan 

akan mengikuti perilaku lentur struktur 

tersebut. Hal ini terjadi karena proses 

pembukaan dan penutupan retak pada 

saat loading, unloading pada kedua arah 

pembebanan seperti pada Gambar 12. 

Pada akhir loading tekan (Gambar 12.a) 

retak-retak akan terbentuk pada bagian 

yang tertarik (serat atas). Pada akhir 

unloading (Gambar 12.b), struktur 

mendekati posisi awal sehingga retak-

retak mulai menutup. Akibat loading 

pada arah tarik, retak baru pada bagian 

bawah balok mulai terbentuk (Gambar 

12.c) dan retak serat atas menutup 

(Gambar 12.d) 

 
Gambar 10.  Deformasi Elemen Struktur 

yang Mengalami Kelengkungan 

 
Gambar 11.  Hubungan Momen – 

Kelengkungan Balok Beton 

 
Gambar 12.  Efek dari Pembebanan Siklik Pada 

Struktur Cantilever Beton Bertulang  

12) Jenis Retak 

Menurut Gilbert, retak yang terjadi pada 

balok dapat dikategorikan menjadi tiga 

bagian, yaitu : 

1. Retak Lentur (Flexural Crack). 

Retak lentur terjadi pada balok yang 

mendapat beban momen lentur lebih 

besar daripada gaya geser. Arah retak 

lentur hampir tegak lurus terhadap 

sumbu balok. Retak lentur terjadi 

setelah tegangan tarik normal pada serat 

bagian atas beton melampaui kekuatan 

tarik beton. 



c 



y 
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2. Retak Geser Lentur (Flexural 

Shear Crack). Retak geser lentur 

adalah retak miring yang 

merupakan retak lanjutan dari 

retak lentur yang telah terjadi 

sebelumnya. Retak ini terjadi 

jika momen dan gaya geser yang 

terjadi relatif sama besar. 

3. Retak Geser Badan (Web Shear 

Crack). Retak geser badan 

adalah retak miring yang terjadi 

pada bagian balok yang 

sebelumnya tidak mengalami 

retak lentur. Biasanya retak ini 

terjadi pada daerah garis netral 

penampang balok yang gaya 

gesernya lebih besar 

dibandingkan dengan momen. 

 
Gambar 15. Jenis – jenis Retak pada 

Balok 
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